
 
 

 i   
 

 

 

 

 

EFEKTIVITAS RANDOM CLUE CARD UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA 

PADA SISWA JURUSAN PARIWISATA 

Skripsi 

Disajikan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Prodi Pendidikan Bahasa Jepang  

 

 

 

 

 

oleh 

Amilatun Naimah 

2302409070 

 

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ASING 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



 
 

 ii   
 

HALAMAN PENGESAHAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Jurusan Bahasa 

dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 23 Juli 2013 

 

Panitia Ujian Skripsi 

  Ketua      Sekretaris 

 

 

Dr. Abdurrachman Faridi, M.Pd.  Dr.B.Wahyudi Joko Santoso, 

M.Hum. 

NIP 195301121990021001   NIP 196110261991031001 

Penguji I 

 

 

Silvia Nurhayati, S.Pd., M.Pd. 

NIP 197801132005012001 

 

Pembimbing II/Penguji II    Pembimbing I/Penguji III 

 

 

Ai Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd.                 Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd. 

NIP 197601292003122002               NIP 196608091993032001 

 



 
 

 iii   
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya, 

 Nama  : Amilatun Naimah 

 NIM  : 2302409070 

 Program Studi : Pendidikan Bahasa Jepang 

 Jurusan : Bahasa dan Sastra Asing 

 Fakultas  : Bahasa dan Seni 

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS 

RANDOM CLUE CARD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

BERBICARA PADA SISWA JURUSAN PARIWISATA yang saya tulis dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, benar-benar 

merupakan karya saya sendiri yang saya hasilkan setelah melalui proses penelitian, 

pembimbingan, diskusi dan pemaparan atau ujian. Semua kutipan baik langsung 

dan tidak langsung yang diperoleh dari sumber kepustakaan telah disertai 

mengenai identitas sumbernya dengan cara yang sebagaimana mestinya dalam 

penulisan karya ilmiah. 

Dengan demikian, walaupun tim penguji dan pembimbing skripsi ini 

membubuhkan tanda tangan sebagai tanda keabsahannya, seluruh karya ilmiah ini 

tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri. Jika kemudian ditemukan 

ketidakabsahan, saya bersedia menanggung akibatnya. 

 Demikian harap pernyataan ini dapat digunakan seperlunya. 

 

Semarang, Juli 2013 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Amilatun Naimah 

NIM  2302409070 

 

 



 
 

 iv   
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

1. Life is only path full of efforts (B.H Byun). 

2. No matter how difficult and hard something is, i will always be positive 

and smile like an idiot (C .Y Park). 

3. It’s only pretty if you take a look at it closely, you have to look at it for a 

long time, to realize that it’s lovely (School 2013). 

 

 

Persembahan : 

1. Untuk Bapak, Ibu, Adik, dan Eyang Kakungku tercinta. 

2. Sahabat-sahabatku 日本語 „09  

3. Keluarga Beautiful House Kost (Tyas, Merin, Arga, 

Orin, dan Bu Ida) 

4. Anda yang membaca karya ini. 



 
 

 v   
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah Wasyukurilah. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul EFEKTIVITAS RANDOM CLUE 

CARD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA 

SISWA JURUSAN PARIWISATA. 

 Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum. sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan 

Seni periode Tahun 2011-2015, yang telah berkenan menjadi ketua panitia 

ujian skripsi ini. 

2. Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag., M.Ag., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing yang telah memberikan izin atas penulisan skripsi ini. 

3. Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah 

berkenan meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing dengan 

sangat teliti dan sabar dalam penyusunan skripsi ini 

4. Ai Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang yang telah memberikan izin atas penulisan skripsi ini, 

sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan 

waktu, mengarahkan dan membimbing dengan sangat teliti dan sabar 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Silvia Nurhayati S.Pd., M.Pd., dosen penguji I yang  telah memberikan 

masukan, kritik, dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Bahasa dan Satra Asing, yang telah 

membagi ilmu yang berguna bagi penulis. 



 
 

 vi   
 

7. Drs. Edi Drajat, M.Pd. kepala sekolah SMK Negeri 2 Semarang yang telah 

mengijinkan peneliti melakukan penelitian di SMK Negeri 2 Semarang. 

8. Anik Suprihatin, SE. guru bahasa Jepang SMK Negeri 2 Semarang yang 

telah mengijinkan peneliti melakukan serta telah memberi masukan dan 

arahan kepada  peneliti dalam melakukan penelitian. 

9. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 

sangat membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran pembaca yang bersifat positif dan membangun demi kemajuan dan 

kesempurnaannya. 

 

Semarang,    Juli 2013 

 

 

 

Penulis 



 
 

 vii   
 

 

SARI 

 

Naimah, Amilatun. 2013. Efektivitas Random Clue Card untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara pada Siswa Jurusan Pariwisata.Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang.Pembimbing 1.Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd. Pembimbing 2. Ai 

Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: efektivitas, media random clue card, kemampuan berbicara 

Teknik pembelajaran digunakan dalam pembelajaran dengan maksud agar 

dapat bermanfaat untuk menarik perhatian siswa. Teknik pembelajaran yang 

menarik diharapkan materi yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik. Salah 

satu teknik pembelajaran yang dapat digunakan adalah media Random Clue Card. 

Media Random Clue Card adalah permainan berupa aktivitas menyusun kembali 

suatu petunjuk tentang percakapan antara turis dan pemandu yang sebelumnya 

telah diacak. Hasil yang diharapkan adalah berupa susunan percakapan yang urut 

dan utuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media 

Random Clue Card efektif dalam pengajaran percakapan antara turis dan 

pemandu, dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kesalahan siswa 

dalam menjawab soal. 

Variabel dalam penelitian ini adalah media Random Clue Card dan 

kemampuan berbicara siswa kelas X UPW SMK Negeri 2 Semarang tahun ajaran 

2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X UPW SMK Negeri 

2 Semarang tahun ajaran 2012. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik sampling total. Dengan teknik tersebut didapatkan sampel 

sebanyak 30 siswa kelas X UPW 1 dan 30 siswa kelas X UPW 2. Untuk 

mengumpulkan data digunakan metode dokumentasi dan tes. Penelitian ini 

menggunakan validitas isi dan untuk mengukur reliabilitas soal digunakan rumus 

KR-20. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus t-test. 

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 3,87, sedangkan t tabel untuk 

db 60 (diambil dari db 58) = 2,68. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi 

“media Random Clue Card efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara” 

diterima.  
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RANGKUMAN 

 

Naimah, Amilatun. 2013. Efektivitas Random Clue Card untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara pada Siswa Jurusan Pariwisata. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1. Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd Pembimbing 2. Ai 

Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: Efektivitas, Media Random Clue Card, Kemampuan Berbicara. 

1. Latar Belakang 

Pada pengajaran bahasa Jepang di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

khususnya Jurusan Pariwisata, pengajaran di kelas menggunakan metode 

audiolingual serta menggunakan buku Indonesia e Youkoso. 

Dalam proses pengajaran bahasa Jepang dengan menggunakan buku 

Indonesia e Youkoso, siswa sudah dapat mengerjakan soal-soal latihan yang 

berhubungan dengan percakapan, kosakata dan pola kalimat dalam bentuk tertulis 

dengan baik. Namun saat diberikan soal-soal yang berhubungan dengan berbicara, 

seperti soal menyusun atau melengkapi percakapan yang baru dan diluar buku ajar, 

siswa mengalami kesulitan dalam menentukan urutan dialog yang benar. Serta 

pada saat latihan percakapan, siswa sering ditemukan kesulitan dalam mengingat 

kalimat percakapan secara utuh atau lengkap. Sehingga siswa kurang termotivasi 

untuk mempraktekan di depan kelas, karena takut salah. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan metode serta media yang 

tepat untuk melatih siswa dalam menungkatkan kemampuan berbicaranya. Salah 

satunya adalah menggunakan media Random Clue Card. 

2. Landasan Teori 

a. Berbicara  

Tarigan (1981: 15) berpendapat bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Kida (2007: 11) mepaparkan pengertian berbicara sebagai berikut: 話す行為

は、言いたい内容を考え、言いたい表現を選び、音声に出して相手に伝え

るというプロセスをたどります。Hanasu koui wa, iitai naiyou wo kangae, 

iitai hyougen wo erabi, onsei ni dashite aite ni tsutaeru toiu purosesu wo 

tadorimasu. Artinya bahwa berbicara meliputi suatu proses memikirkan isi yang 

ingin disampaikan, memilih ungkapan yang sesuai dengan apa yang ingin 

disampaikan, lalu menyampaikannya kepada lawan bicara melalui suara. 

b. Media Random Clue Card 

Random Clue Card merupakan permainan berupa aktivitas menyusun 

kembali kartu yang berisi petunjuk yang telah di acak. Media ini diadaptasi dari 

permainan Cluedo Card yang diterbitkan oleh Waddingtons pada tahun 1992 dan 

Winning Moves Waddingtons pada tahun 2002. Gerakan fisik yang dominan 

dalam penerapan media ini dapat membantu mendinamiskan kelas yang jenuh 

atau bosan. 
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3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X jurusan Usaha 

Perjalanan Wisata (UPW) SMK Negeri 2 Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

c. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 

dan metode tes. 

d. Validitas  

Penelitian ini menggunakan validitas isi karena penyusunan instrumen 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

e. Reliabilitas  

Penelitian ini menggunakan rumus KR-20 yaitu menghitung proporsi 

jawaban benar dan salah. Ujicoba instrumen dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 

2013 kepada 15 siswa kelas X UPW. Hasil ujicoba kemudian dihitung 
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menggunakan rumus KR-20 dengan hasil nilai ir = 0,777. Dengan demikian soal 

tes yang diujicobakan dinyatakan reliabel. 

4. Analisis Data 

Hasil tes menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen yang 

diperoleh siswa lebih besar daripada nilai rata-rata siswa pada kelas kontrol. Nilai 

rata-rata kelas eksperimen adalah 95,5 sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 84,5.  

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus  diperoleh  = 3,87 

dan  = 2,68. Karena  lebih besar dari pada  maka hipotesis yang 

berbunyi “media Random Clue Card efektif untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara” diterima, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas media 

Random Clue Card dalam pembelajaran percakapan dalam bahasa Jepang di SMK 

Jurusan Pariwisata. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai  lebih besar 

daripada  (  = 3,87 dan  untuk db 58 (diambil dari db 58) = 2,68) 

maka hipotesis yang berbunyi “media Random Clue Card efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara” diterima. Dengan media Random Clue 

Card dalam pembelajaran percakapan dalam bahasa Jepang di SMK Jurusan 

Pariwisata.
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まとめ 

「会話」の教え方におけるランドムクルーカードの効果 

アミラトウン・ナイマー 

キーワード：効果的、ランドムクルーカード、話す 

1. 背景 

専門学校の観光産業において日本語の学習指導、特に話すこと、オー

ディオリンガルという教授法を使用して、「インドネシアへようこそ」と

いう教科書を使っている。 

「インドネシアへようこそ」を使用して、高校生は練習がよくできた。

しかし、会話をする時、よい順番で全体の会話をすることがむずかしいと

思う高校生が多い。 

そのため、高校生の会話能力を高めるために適当な練習とメデイアが

必要だと思う。例えば、ランドムクルーカードのメデイアである。ランド

ムクルーカードのメデイアというのはランダムなヒントが書かれているカ

ードで順番がいい会話をするゲームである。 
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上のようなことから、研究者は「話す」の教え方におけるランドムク

ルーカードの効果について研究した。 

2. 基礎的な理論 

a. 話す 

Tarigan (1981) によると「話すというのは意見と感情を伝えるために、

声と文節と語でいう (p. 15)｣と述べている。 

木田(2007)は「話す行為は、言いたい内容を考え、言いたい表現を選び、

音声に出して相手に伝えるというプロセスをたどります(p.11)」と述べて

いる。 

b. ランドムクルーカードのメデイア 

ランドムクルーカードはランダムなヒントが書かれているカードで順

番がいい会話をするゲームである。このメデイアは１９９２年に

「Waddingtons」という会社が出版されたクルードカードというゲームで

ある。このゲームはよく体を動かすから、クラスをもりあがらせることが

できる。 

 

3. 研究方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究は定量的アプローチを使用し、実験法
じっけんほう

で行われた。 

b. 研究のサンプル 
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研究のサンプルとしては(2012/2013) のスマラン第 2 国立専門学校の 10

年生の高校生である。 

c. 研究のデータおよび収集方法 

データを集める方法は二つの方法で行われている。それはドキュメン

テーションとテストの方法である。ドキュメンテーションの方法は、研究

する前に、クラスの学生の名前リストを使用した。 テスト方法は、生徒

のはなす能力を測るために使用した。 

d. 妥当性 

テスト方法が妥当かどうかを知るために「インドネシアへようこそ」

本の内容の妥当性を測った。 

e. 信頼性 

テスト方法でデータを集める前に、テストの信頼性を測るために、

2013 年 5 月 27 日に、その研究の問題は 15 人観光産業を勉強する高校生に

試しされた。テストの結果を「KR-20」という公式によって計算し, 「 ir = 

0,947」というデータが出てきた。この数字が本研究で使用するテストの

問題は安定性だと言える。 

4. データの分析 
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研究データの結果は、実験のクラスの平均点は 95,5 でコントロールク

ラスの平均点は 84,5 である。実験のクラスの平均点はコントロールクラ

スの平均点より高いことが明らかになった。 

ランドムクルーカードのメデイアで話す能力が高めるかどうかを決定

するために、2 つの平均点のクラスを比べる。 公式を使用して、実験

クラスとコントロールクラスの平均点を比べて、t の点は 3,87 である。

その結果 t の計数表に書いてある t の点より(50=2,68) 高い。つまり、ラ

ンドムクルーカードのメデイアを使った、高校生の話す能力が高まる。 

5. 結論 

データ処理に t の点は t の計数表より高いためランドムクルーカードの

メデイアの使用はスマラン第 2 国立専門学校 (2012/2013) の高校生の話す

の能力を高めるために、効果的であると言える。 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari terus melakukan interaksi dengan 

manusia lain dengan menggunakan bahasa yang biasa dipakai atau yang telah 

dikuasai. Tetapi, bahasa merupakan alat komunikasi yang suatu saat sangat 

membantu dalam berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan sangat menghambat, 

saat menghadapi lawan bicara yang menggunakan bahasa yang berbeda. Dengan 

banyaknya bahasa yang ada, secara tidak langsung terjadi pengotakan antar 

pengguna bahasa yang berbeda. Tetapi, dalam kebutuhan untuk pariwisata, 

perdagangan, dan diplomasi, memungkinkan seseorang untuk mempelajari bahasa 

asing. Oleh karena itu, muncullah pembelajar-pembelajar bahasa asing yang 

belajar pada lembaga formal maupun non-formal. 

Pada prinsipnya, pembelajar bahasa dituntut untuk menguasai keempat 

keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Setiap keterampilan mempunyai hubungan yang erat dengan keterampilan 

lainnya, dengan kata lain keempatnya adalah satu kesatuan. Keterampilan 

berbahasa juga erat kaitannya dalam  bidang pendidikan, komunikasi lisan 

maupun tertulis antara guru dan siswa, antar sesama siswa. Oleh karena itu, 

dibutuhkan keterampilan berbahasa yang baik agar tujuan dari berkomunikasi itu 

sendiri dapat tersampaikan dengan baik. 
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Dalam pembelajaran bahasa asing, seperti bahasa Jepang, juga terdapat 

materi-materi yang dipelajari, seperti kosakata, pola kalimat, menulis, berbicara, 

dan lain-lain. Dalam materi berbicara  pengajar  melatih pembelajar dalam 

berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Jepang dengan aturan yang 

benar. Terutama untuk pembelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan 

Pariwisata yang secara langsung diwajibkan untuk bisa berkomunikasi dengan 

lancar, baik saat berbicara dengan turis domestik maupun asing. 

SMK merupakan sekolah yang menjadikan siswanya sebagai lulusan siap 

kerja. Banyaknya bidang pekerjaan misalnya perusahaan-perusahaan asing yang 

membutuhkan lulusan tersebut. Sangat disayangkan jika kemampuan berbahasa 

mereka terbatas pada menulis atau membaca huruf kana dan belajar pola kalimat 

sederhana. Pada akhirnya hal tersebut akan menjadi salah satu hambatan dalam 

bekerja, terlebih lagi dalam bidang pariwisata berkomunikasi dengan baik adalah 

hal yang paling utama. Maka dari itu, pembelajar atau siswa jurusan Pariwisata 

juga dibekali pelajaran bahasa asing, seperti bahasa Jepang sebagai salah satu 

mata pelajaran di sekolah. 

Berdasarkan pengamatan saat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang 

berlangsung di SMK Negeri 2 Semarang, kegiatan pembelajaran pada jurusan 

Usaha Perjalanan Wisata (UPW), kendala yang banyak dihadapi guru dan siswa 

adalah saat pembelajaran materi percakapan. Siswa belum paham benar inti 

percakapan yang telah diajarkan saat latihan penerapan. Hal ini terjadi 

dikarenakan siswa yang kurang tertarik pada pembelajaran ataupun metode dan 

media yang digunakan kurang tepat, sehingga siswa kurang memahami materi 
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yang diajarkan. Ini dapat dilihat dari seringnya siswa mengacuhkan pelajaran dan 

melakukan kegiatan saat KBM berlangsung. Kimura (1988:124) menjelaskan 

bahwa materi pelajaran berbicara di tingkat pemula guru jangan menyuruh siswa 

agar membaca buku pelajaran dari permulaan, lalu menyuruh mereka memahami 

artinya. Akan tetapi yang lebih penting adalah guru perlu menggunakan 

ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam buku pelajaran yang digunakan dalam 

PBM tersebut, sambil melakukan komunikasi dengan para siswanya. Selain itu, 

siswa juga kurang antusias untuk mempraktekan percakapan yang sedang 

dipelajari ke depan kelas. Jika masalah tersebut tidak ditanggulangi, maka siswa 

akan mengalami kesulitan dalam menerapkan materi percakapan yang menjadi 

materi utama dalam belajar bahasa Jepang khususnya bahasa Jepang untuk 

pariwisata. 

Banyak media pembelajaran juga yang dipakai agar kemampuan dan 

keterampilan bicara semakin sering dilakukan dalam proses Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di kelas. Media tersebut haruslah menarik sehingga dapat 

membangkitkan minat belajar bahasa Jepang terutama dalam hal berbicara. Salah 

satunya adalah media Random Clue Card, merupakan media visual yang berisi 

petunjuk/ ungkapan suatu percakapan yang berupa gambar atau tulisan, antara 

pemandu dan turis. Media ini dapat digunakan untuk membantu guru dalam 

mengajar dan membantu siswa belajar mengingat dasar-dasar percakapan tentang 

kepariwisataan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang Efektivitas media 

Random Clue Card dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara pada Siswa 

Jurusan Pariwisata 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dikaji adalah: 

1. Apakah penggunaan media Random Clue Card efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang pada siswa kelas X jurusan Usaha 

Perjalanan Pariwisata (UPW) di SMK Negeri 2 Semarang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesalahan siswa dalam 

menjawab soal? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti hanya menerapkan media pada  materi percakapan antara guide dan 

turis dari  Jepang, pada buku ajar INDONESIA E YOUKOSO 1 sebagai buku 

panduan belajar bahasa Jepang siswa kelas X jurusan Usaha Perjalanan Pariwisata 

(UPW) di SMK Negeri 2 Semarang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui efektivitas media Random Clue Card dalam peningkatan 

penguasaan percakapan bahasa Jepang kelas X jurusan Usaha Perjalanan 

Pariwisata (UPW) di SMK Negeri 2 Semarang. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesalahan siswa 

dalam menjawab soal. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun 

teoritis. 

1) Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa: memberikan alternatif cara belajar dengan media yang 

menyenangakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa 

Jepang untuk pariwisata. 

b)  Bagi guru:  memberikan alternatif media pengajaran untuk membantu 

siswanya dalam penguasaan  materi tentang percakapan dalam bahasa Jepang 

untuk pariwisata. 

c) Bagi umum: memberi pengetahuan bahwa belajar bahasa Jepang untuk 

pariwisata dapat dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan dan media 

yang menarik. 

2) Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan dan masukan dalam pengembangan teori 

pembelajaran bahasa Jepang untuk pariwisata. 

 

1.6 Sistematika 

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami masalah yang 

terdapat dalam penulisan ini, maka penulis mengelompokkannya dalam beberapa 

bab yang tersusun sedemikian rupa yang dapat diperinci sebagai berikut:  
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Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang 

skripsi ini yang terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang 

digunakan sebagai pedoman dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan tentang teori 

pengertian berbicara, pengertian pembelajaran, media pembelajaran, dan media 

Random Clue Card sebagai Media Pembelajaran. 

Bab III Metode Penelitian, yang mencakup pendekatan, variable, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, instrument, uji validitas, teknik 

pengilahan data penelitian, dan langkah-langkah penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab V Penutup Membahas tentang simpulan dan saran hasil penelitian ini. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Berbicara 

2.1.1   Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan aktivitas yang lumrah dilakukan setiap hari. 

Berbicara digunakan seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya 

kepada pihak atau orang lain.  

Berbicara memiliki definisi yang beragam. Tarigan (1981: 15) berpendapat 

bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan. 

Kida (2007: 11) memaparkan pengertian berbicara sebagai berikut: 話す行

為は、言いたい内容を考え、言いたい表現を選び、音声に出して相手に伝

えるというプロセスをたどります。Hanasu koui wa, iitai naiyou wo kangae, 

iitai hyougen wo erabi, onsei ni dashite aite ni tsutaeru toiu purosesu wo 

tadorimasu. Artinya bahwa berbicara meliputi suatu proses memikirkan isi yang 

ingin disampaikan, memilih ungkapan yang sesuai dengan apa yang ingin 

disampaikan, lalu menyampaikannya kepada lawan bicara melalui suara. 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 241), keterampilan 

berbicara adalah keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk 

menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain.  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah 

proses penyampaian ide atau pikiran menjadi bunyi yang bermakna sehingga 

maksud tersebut dapat dipahami oleh lawan bicara. 

 

2.1.2   Proses Berbicara 

Sebelum membahas tentang proses berbicara, perlu diketahui terlebih 

dahulu unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Di dalam proses berbicara terdapat 

empat unsur utama, yaitu: pembicara, penyimak, isi pembicaraan, dan tanggapan 

penyimak. 

a) Pembicara 

 Pembicara adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan 

berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 197) pembicara adalah 

orang yang berbicara atau pengacara/ penasihat. Jadi, pembicara merupakan pihak 

yang mempunyai tujuan awal pembicaraan untuk menyampaikan berita kepada 

penyimak.  

b) Penyimak 

Suatu kegiatan berbicara akan berlangsung dengan baik apabila dilakukan di 

hadapan para penyimak. Kida (2007: 4), menyebutkan komunikasi antara 

pembicara dan penyimak yaitu, 実際に話す行為をするときには、ふつうは聞

き手（聞いている人）がいます。つまり、「話す」という行為は、その聞

き手と「コミュニケーション」することであると言えます。Jissai ni 

hanasu koui wo suru toki ni wa, futsuu wa kikite (kiiteiru hito) ga imasu. Tsumari, 

[hanasu] toiu koui wa, sono kikite to [komyunikeesyon] suru koto de aru to 
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iemasu. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu pembicaraan 

biasanya ada orang yang menyimak. Dengan kata lain, berbicara adalah adanya 

komunikasi dengan penyimak. 

c) Isi Pembicaraan 

 Setiap komunikasi antara pendengar dan penyimak pasti terdapat isi yang 

terkandung di dalamnya. Isi pembicaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008: 565), adalah sesuatu yang ada (terkandung, termuat) di dalam suatu 

pembicaraan. Isi pembicaraan juga dapat dikatakan  hal yang  disampaikan saat 

pembicaraan terjadi.  

d) Tanggapan Penyimak/ Respon 

Seorang pembicara pasti mempunyai tujuan ketika menyampaikan pesan 

kepada orang lain, dan ingin mendapatkan respon atau reaksi. Respon atau reaksi 

itu merupakan suatu hal yang menjadi harapan pembicara. Kida (2007: 8) 

menjelaskan respon dari lawan bicara ialah 会話では、相手の反応を見て、会

話の目的に向かって調整
ちょうせい

しながら会話をすすめていきます。Kaiwa de wa, 

aite no hannou wo mite, kaiwa no mokuteki ni mukatte, chousei shinagara kaiwa 

wo susumeteikimasu. Maksudnya adalah di dalam proses berbicara, penutur 

mengkoordinasikan kata-kata, reaksi, dan tindakan selanjutnya dengan 

memperhatikan respon lawan bicara, untuk menuju ketujuan pembicaraan.  
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Untuk lebih jelasnya, Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 240) menjelaskan 

keempat unsur tersebut dalam suatu bagan sebagai berikut: 

 

 

 

   

Bagan 2.1 Hubungan antara Keempat Unsur Berbicara 

Setelah  unsur-unsur penting dalam berbicara terpenuhi, maka kegiatan 

berbicara dapat terjadi. Berbicara merupakan proses berubahan pikiran atau ide 

menjadi suara yang memiliki makna. Kida (2007: 3) menjelaskan proses berbicara 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Proses Berbicara 

 

 

 

言いたい内容を考える。Iitai naiyou wo kangae 

Si pembicara memikirkan isi yang ingin dibicarakan. 

 

どのように言うかを考える。Dono youni iuka wo kangae 

Si pembicara memiikirkan bagaimana cara mengutarakannya 

 

実際に言う。Jissai ni iu 

Melakukan pembicaraan yang sesungguhnya 

 

Isi pembicaraan 

Penyimak  Pembicara 

Respon 
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2.2   Pembelajaran 

2.2.1   Pengertian Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 24) dijelaskan pengertian 

pembelajaran, berasal dari kata „ajar‟. Kata tersebut memiliki pengertian proses, 

perbuatan, cara mengajar sehingga anak didik mau belajar. 

Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 4) menjelaskan pembelajaran adalah 

proses perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya interaksi antara 

individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan latihan.  

Rifa‟i (2009: 9) menyebutkan pembelajaran pada hakekatnya merupakan 

proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar. Dengan kata lain 

pemindahan ilmu pengetahuan dari guru ke siswa, sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar. 

2.2.2   Pembelajaran Bahasa Jepang 

Bahasa Jepang merupakan bahasa asing atau bahasa kedua bagi pembelajar di 

Indonesia. Struktur bahasa Jepang baik itu struktur fonetis, morfologis, maupun 

sintaksis, berbeda dengan bahasa Indonesia. Sehingga pembelajar sedikit banyak 

akan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Kimura (1988:2) disebutkan 

proses belajar bahasa asing (bahasa kedua) berbeda dengan proses belajar bahasa 

ibu. Dalam mempelajari bahasa kedua tersebut, jelas dalam dirinya sudah terdapat 

penguasaan kemampuan bahasa ibu tertentu. Oleh sebab itu, wajar bila siswa 
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mengalami kesulitan dan hambatan, dan wajar pula bila bahasa ibu tersebut selalu 

mempengaruhi bahasa asing yang sedang dipelajari. 

Pembelajaran bahasa Jepang baik di lembaga formal maupun non formal, 

bertujuan agar siswa dapat bekomunikasi dengan baik. Terdapat alur khusus 

dalam setiap materi pelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan 

dengan baik. Alur tersebut sebagai berikut :  

1) Pengantar „Dounyuu’  (導入) 

2) Pengenalan Kosakata dan Pola Kalimat + Latihan Dasar „Dounyuu + 

Kihon Renshuu’（導入+基本練習) 

3) Latihan Penerapan „Ouyou Renshuu’ ( 応用練習) 

4) Penutup „Matome’ (まとめ) 

Bagi siswa sendiri dalam belajar bahasa Jepang terdapat kesulitan 

tersendiri, sehingga alur pembelajaran yang baik saja tidak cukup. Pembelajaran 

bahasa Jepang juga membutuhkan metode dan media yang tepat dalam 

penyampaian materi. Metode dan media tersebut, harus sesuai dengan keadaan 

siswa, kelas, maupun tujuan pembelajaran. 

 

2.3   Media Pembelajaran 

2.3.1   Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 931) disebutkan bahwa 

media berasal dari bahasa latin, yaitu mediun yang artinya perantara. Maksudnya, 

segala sesuatu yang membawa  pesan dari sumber untuk disampaikan kepada 

penerima pesan.  
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Arsyad (1996: 3) menjelaskan media pembelajaran adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperolah pengetahuan,keterampilan, atau sikap. Sedangkan pengertian media 

pembelajaran menurut Degeng dalam Wena (2011: 9) adalah komponen strategi 

penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, 

baik berupa orang, alat ataupun bahan. Dari kedua pengertian ini disimpulkan 

bahwa guru, buku pelajaran, dan keadaan kelas maupun lingkungan sekolah 

merupakan media pembelajaran. 

Danasasmita (2009: 121) menyebutkan fungsi media yaitu sebagai alat 

bantu dan sumber belajar. Media pembelajaran sangat membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Menurut Sadiman (2008: 16) media pembelajaran 

bermanfaat sebagai berikut: 

a.  Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek terlalu 

besar atau terlalu kecil, objek yang terlalu kompleks, kejadian atau peristiwa, 

dan konsep yang terlalu luas. 

c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif dari siswa. Sehingga dapat menimbulkan kegairahan 

belajar dan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. 

d. Dapat membantu guru untuk mengatasi kesulitan masing-masing siswa 

sedangkan kurikulum yang ditetapkan untuk setiap pengajar sama. Sehingga 
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media pembelajaran dapat membantu untuk memberikan perangsang, 

pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama pada siswa. 

Menurut Degeng dalam Wena (2011: 10) ada lima cara mengklarifikasikan 

media pembelajaran untuk keperluan strategi penyampaian materi, yaitu (1) 

tingkat kecermatan representasi; (2) tingkat interaktif yang dibutuhkan; (3) tingkat 

kemampuan khusus yang dimiliki; (4) tingkat motivasi yang mampu ditimbulkan; 

dan (5) tingkat biaya yang diperlukan. 

Media merupakan suatu alat yang dapat mempermudah guru dalam 

penyampaian suatu materi pelajaran, agar siswa dapat menerima dan memahami 

materi tersebut dengan mudah pula, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tersampaikan. 

2.3.2   Jenis Media Pengajaran Bahasa 

Soeparno (1988: 11) media pembelajaran terdapat empat klarifikasi, yaitu : 

1. Media Pandang Non-proyeksi 

Contohnya: papan tulis, papan flanel, papan magnetis, papam tali, gambar seri, 

wall chart, struktur, flash card, kartu gambar, kartu huruf, modul, dan lain-lain. 

2. Media Pandang Berproyeksi 

Contohnya:  OHP, slide, film strip, film bisu, film loop, dan episcope. 

3. Media Dengar 

Contohnya: rekaman, radio, dan piringan hitam. 

4. Media Pandang Dengar 

Contohnya: sound slide, film suara, televisi, dan video. 
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2.4   Media Random Clue Card 

Pengertian kartu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 644) adalah 

kertas tebal yang berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir 

sama dengan karcis). Menurut Soeparno (1988: 11) media kartu huruf termasuk 

dalam jenis media pandang nonproyeksi (visual). 

Random Clue Card merupakan permainan berupa aktivitas menyusun 

kembali kartu yang berisi petunjuk yang telah di acak. Media ini diadaptasi dari 

permainan Cluedo Card yang diterbitkan oleh perusahaan Waddingtons pada 

tahun 1992 dan Winning Moves Waddingtons pada tahun 2002. Dalam 

http://wikipedia.com, permainan ini terdiri dari 2 sampai 4 orang, dengan waktu 

bermain 20-40 menit. 

Serupa dengan Random Clue Card, menurut Zaini (2008: 24) Card Sort 

(Sortir Kartu)  merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik, klarifikasi, fakta tentang objek atau mereview 

informasi. Gerakan fisik yang domnan dalam strategi ini dapat membantu 

mendinamiskan kelas yang jenuh atau bosan. 

Media ini adalah media pembelajaran yang di dalamnya terdapat gambar dan 

tulisan, dalam hal ini yang dimaksud dengan Random Clue Card adalah kertas 

berbentuk persegi panjang yang tebal dengan ukuran kira-kira 5 cm x 7 cm, 

digunakan pada pelajaran bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa SMK jurusan pariwisata. 

2.5   Kerangka Pikir 

http://wikipedia.com/
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Pelajaran bahasa Jepang di SMK jurusan pariwisata merupakan muatan lokal 

yang seringkali dirasa sulit untuk sebagian siswa. Terutama dalam menghafal dan 

menerapkan percakapan tentang kepariwisataan dengan keadaan yang diinginkan. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain siswa merasa malu, kurangnya 

variasi dalam mengajar, dan latihan dasar berbicara yang tidak cukup. Selain itu 

kesulitan juga disebabkan karena kurangnya latihan yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran. Oleh  karena itu perlu adanya latihan yang melibatkan 

siswa aktif di dalamnya. Selain itu juga bersifat kompetisi dan melatih 

kemampuan menyusun percakapan dengan benar 

Media Random Clue Card yang akan diujicobakan ini menuntut siswa untuk 

dapat menyusun kembali kartu-kartu yang berisi petunjuk setiap percakapan yang 

telah diacak sebelumnya. Percakapan yang dimaksud disini adalah percakapan 

tentang kepariwisataan antara turis dan pemandu wisata. Penggunaan media ini 

dapat membimbing siswa kearah percakapan yang tepat melalui petunjuk yang 

terdapat di dalamnya. Selain itu, media Random Clue Card juga bersifat 

kompetisi, sehingga setiap siswa atau kelompok siswa akan tertantang untuk 

menang. Cara ini dianggap efektif bagi siswa dalam melatih kemampuan 

berbicara. Penggunaan media ini pada dasarnya terdapat dalam alur pembelajaran 

yaitu kegiatan / latihan penerapan (ouyou renshuu). 

 

 

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini dijelaskan dalam bagan seperti 

berikut: 
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            Bagan 2.3 Kerangka Pikir 

 

2.6   Hipotesis 

Hipotesis penulis mengenai penelitian ini adalah: 

1. Media Random Clue Card efektif dalam kemampuan berbicara bahasa Jepang 

pada siswa SMK jurusan pariwisata (Hipotesis aktif). 

2. Media Random Clue Card tidak efektif kemampuan berbicara bahasa Jepang 

pada siswa SMK jurusan pariwisata (Hipotesis nol). 

 

 

 

 

 

Siswa sulit berbicara 

Media Random Clue Card 

Siswa dibimbing ke arah percakapan Kompetitif Variatif 

Siswa dapat berbicara 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah 

membandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen dikenai perlakuan berupa penggunaan media Random Clue Card, 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran biasa dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran bahasa Jepang. 

 

3.2   Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas berupa media 

Random Clue Card  dan variabel terikat berupa kemampuan berbicara siswa SMK 

Jurusan Pariwisata. 

 

3.3   Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X jurusan Usaha 

Perjalanan Wisata (UPW) SMK Negeri 2 Semarang. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah sampel total, karena Jurusan UPW SMK Negeri 2 Semarang 

hanya terdapat 2 kelas yaitu kelas X UPW 1 dan X UPW 2. Materi yang 
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disampaikan adalah materi tentang menyebutkan Harga Barang dan Jadwal 

perjalanan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam mengujikan apakah 

instrumen tersebut memiliki reliabilitas atau tidak, adalah dengan menggunakan 

teknik sampling random atau sampel acak. Dengan cara memilih wakil dari kelas 

X UPW 1 dan X UPW 2, yaitu 15 responden. 

 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan metode tes. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa daftar nama 

dan jumlah X Jurusan UPW tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Metode Tes 

Tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan siswa dalam penguasaan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang. Bentuk tes yang digunakan adalah tes 

objektif berupa tes pilihan ganda dan menyusun percakapan. Tes ini 

dilaksanakanpada tanggal 30 Mei 2013. 

3. Pemilihan Instrumen 

Instrumen yang digunakan adalah tes tentang materi percakapan. Materi yang 

digunakan dalam instrumen ini dipilih berdasarkan materi yang telah disesuaikan 
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dengan mata pelajaran bahasa Jepang yang sedang dipelajari di sekolah 

bersangkutan. Materi yang diujikan meliputi pelajaran 8 ( Harga Barang „Ikura 

desu ka‟) dan pelajaran 9 (Jadwal Perjalanan „Ryokou wa itsu kara desu ka‟). 

4. Penyusunan Instrumen 

Dalam penyusunan instrumen tes, digunakan jenis tes tertulis dengan 

klasifikasi 6 butir soal pilihan ganda dan 3 butir soal melengkapi percakapan. 

Dengan alokasi waktu selama 30 menit. 

 

3.5   Langkah-Langkah Penelitian 

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Jepang dengan menggunakan media 

Random Clue Card dilakukan selama 3 kali pertemuan. Pada hari Kamis 16, 23 

dan 30 Mei 2013. 

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama diadakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013. Pada 

pertemuan pertama ini, kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa penerapan 

media Random Clue Card pada tahap latihan penerapan (kegiatan) dengan kisaran 

waktu selama 30 menit. Langkah-langkah penggunaan kartu adalah dengan 

membagi siswa kedalam kelompok yang berisi 2 orang, kemudian setiap 

kelompok bertugas menyusun kartu yang telah diacak dan mempraktekkan sesuai 

petunjuk yang terdapat pada kartu. 
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2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013. Pada 

pertemuan kedua ini langkah-langkahnya hampir sama dengan pada pertemuan 

pertama, yang membedakan dengan pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

adalah sebelum melakukan kegiatan dengan media Random Clue Card, terlebih 

dahulu dilakukan pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan yang dominan 

dilakukan siswa saat pertemuan pertama. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013. Pada 

pertemuan ketiga tidak lagi diberikan perlakuan berupa penerapan media kartu 

seperti yang dilakukan pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini sampel 

baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen diberikan tes mengenai kemampuan 

berbicara. Tes yang diberikan berupa tes objektif sebanyak 9 soal. 

 

3.6   Uji Coba Instrumen 

3.6.1   Validitas 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validiatas isi karena 

penyusuanan instrumen disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari oleh 

siswa kelas X UPW. Berikut adalah kisi-kisi instrumen yang sesuai dengan 

penelitian:   
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Tujuan Indikator Sub Indikator Materi 

No 

Butir 

Soal 

Skor 

Mengetahui 

kata/ frase/ 

kalimat 

yang tepat 

untuk 

melengkapi 

percakapan.  

 

 

 

 

1. Mampu 

menentuk

an 

ungkapan 

untuk 

menanyak

an dan 

menyebut

kan harga 

dan nama 

barang 

dalam 

bahasa 

Jepang 

dengan 

tepat. 

(Pelajaran 

8) 

1.Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menanyakan harga 

barang. 

 

2.Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menanyakan nama 

barang. 

 

3. Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menayakan harga 

barang 

 

4. Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menyanyakan harga 

barang dalam mata 

uang Jepang. 

 

1.Ungkapan untuk 

menanyakan harga 

barang. 

~ikura desu ka. 

 

2. Ungkapan untuk 

menanyakan barang.  

~nan desu ka. 

 

 

3.Ungkapan untuk 

menyebutkan nama 

barang. 

~ desu 

 

4.Ungkapan untuk 

menanyakan harga 

dalam mata uang 

Jepang 

Nihon-en de ikura 

desuka. 

A.1 

B.1.2 

 

 

 

A.2 

B.1.1 

 

 

 

B.1.2 

 

 

 

 

A.3 

B.1.4 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 
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5.  Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menyatakan harga 

dalam mata uang 

Jepang. 

5. Ungkapan untuk 

menyebutkan maksud. 

~en desu. 

 

 

B.1.5 

 

 

1 

 

2. Mampu 

menentuk

an 

ungkapan 

untuk 

menanyak

an dan 

menyebut

kan 

jangka 

waktu 

dan 

jadwal 

perjalana

n dalam 

bahasa 

Jepang 

dengan 

1.Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menanyakan jangka 

waktu perjalanan. 

2. Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menyatakan jangka 

waktu perjalanan 

3.  Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menyatakan tujuan 

perjalanan 

 

4.Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menyatakan 

kepulangan. 

 

1. Ungkapan untuk 

menanyakan jangka 

waktu perjalanan. 

~itsu kara desu ka. 

2. Ungkapan untuk 

menyebutkan jangka 

waktu perjalanan 

~kara~made desu 

3.Ungkapan untuk 

menyebutkan tujuan 

perjalanan. 

~e ikimasu 

 

4. Ungkapan untuk 

menyatakan 

kepulangan. 

~ni kaerimasu 

 

A.4 

B.2.1 

 

 

B.2.2 

 

 

 

B.2.3 

B.2.5 

 

 

 

A.5 

B.3.6 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 



24 
 
 

 

  
 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Intrumen 

 

 

tepat.(Pel

ajaran 9) 

 

5. Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menanyakan waktu 

kedatangan 

 

6.Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menyatakan 

kedatangan. 

 

7. Mampu menentukan 

ungkapan kepahaman. 

 

 

 

8. Mampu menentukan 

ungkapan untuk 

menanyakan tujuan 

selanjutnya 

5. Ungkapan untuk 

menanyakan waktu  

kedatangan. 

~e kimashita ka 

 

6.Ungkapan untuk 

menyatakan 

kedatangan. 

~kimashita. 

 

7. Kalimat untuk 

mengungkapkan 

kepahaman. 

Sou desu ka 

 

8. Ungkapan untuk 

menanyakan tujuan 

perjalanan selanjutnya. 

~kara doko e ikimasuka 

B.3.1 

 

 

 

 

A.6 

B.3.2 

 

 

 

B.3.3 

 

 

 

 

B.3.4 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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3.6.1   Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus KR-20 sebagai 

berikut: 

 

Keterangan :  

r: koefisien reliabilitas tes 

K: jumlah butir soal 

p: proporsi jawaban benar 

q: proporsi jawaban salah 

St
2: 

varian total 

 

3.7   Sistem Penelitian 

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 9, baik soal pilihan ganda maupun soal 

menyusun kalimat menggunakan sistem penskoran benar salah, artinya jika 

jawaban benar nilainya 1 dan salah nilainya 0. 

3.1.1 Penilaian 

Setelah skor ditentukan, dikonvensikan dalam nilai dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

S  = nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = skor mentah yang diperoleh mahasiswa 

N  = skor maksimal ideal dari tes yang bersangkutan 

SM = standar mark yang diberikan adalah 100 

 

3.8   Analisis Data 

Dalam penelitian ini data diolah menggunakan rumus statistika ttest. Rumus 

tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi antara 

mahasiswa pada kelas kontrol dan mahasiswa pada kelas eksperimen. 

Rumusnya adalah:        

Keterangan :   

T   : koefisien yang dicari 

M1  : rata-rata kelas eksperimen 

M2  : rata-rata kelas control 

 : Rata-rata standar error kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 (Sutedi, 2009:229) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan siswa kelas X UPW SMK 

Negeri 2 Semarang dalam berbicara antara kelas yang menggunakan media 

Random Clue Card dan yang tidak, yang telah dilaksanakan pada 30 Mei 2013 

terhadap 30 responden pada kelas eksperimen dan 30 responden pada kelas 

kontrol, diperoleh skor mentah untuk masing-masing responden. Kemudian 

dengan menggunakan rumus S=  x SM , skor mentah yang didapat diolah 

sehingga diperoleh nilai masing-masing siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari tabel yang ada di lampiran.\ 

 

4.2   Uji Hipotesis 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus T-tes diperolaeh t hitung= 3,87, 

sedangkan t tabel untuk db 58 (diambil dari (n1+n2)-2) = 2,68. Karena t hitung lebih 

besar daripada t tabel, maka hipotesis “media Random Clue Card efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara “ diterima 

 

4.3   Pembahasan 

Hasil tes pada kelas eksperimen menunjukkan nilai rata-rata yang lebih besar 

daripada nilai rata-rata kelas kontrol. 
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Rata-rata kelas eksperimen (Mx) :  :   : 95,5 

Rata-rata kelas kontrol (My) :   :   : 84,5 

Bila dilihat dengan menggunakan rumus T-tes, didapatkan angka sebagai 

berikut: 

Langkah-

Langkah 

Kelas Eksperimen (x) Kelas Kontrol (y) 

1. Rumus untuk 

menghitung 

Standar Deviasi. 

Sd-x :  

:  

:  

             :  

 Sd-y :  

:  

:  

             :  

2. Rumus untuk 

menghitung rata-

rata standar 

error. 

 

SEM-x:  

:  

:  

             :  

 

SEM-y:  

:  

:  

             :  

SEM x-y:   

 :  

 :  :2,84 

3. Rumus untuk 

menghitung 

keekfetifan 

media (T-tes). 

 

t :  

  :  

  :   :  

 

Tabel 4.1 Perhitungan dengan rumus T-tes 
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Berdasarkan tabel T-tes diatas, taraf kepercayaan untuk (N1+N2)-1 = 

(30+30)-2 =58 adalah 2,68. Perhitungan t-tes diperoleh  t hitung = 3,87. Dengan 

demikian diketahui bahwa nilai t hitung (3,87) lebih besar dari t tabel (2,68). 

Maka hipotesis kerja “Efektifitas Random Clue Card untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara pada siswa Jurusan Pariwisata” diterima. Hal ini 

membuktikan bahwa media Random Clue Card efektif untuk meningkatkan 

penguasaan percakapan antar turis dan pemandu. 

 

4.4   Analisis Kesalahan Tes 

4.4.1 Analisis Kesalahan pada Kelas Eksperimen 

Instrumen penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu, bagian pertama tes 

pilihan ganda, dan bagian kedua tes melengkapi kalimat. 

1. Tes pilihan ganda 

Pada tes bagian ini, siswa diminta untuk memilih jawaban yang benar. Tes 

ini terdiri dari 6 soal, dan mendapatkan skor 1 apabila menjawab benar. 

Percakapan dalam tes ini meliputi percakapan pada pelajaran 8 „Harga Barang‟ 

dan pelajaran 9 „Jadwal Perjalanan‟. Pada bagian ini soal yang dijawab salah oleh 

siswa adalah soal nomor 2, 5, dan 6. 

Soal no.2 

Tanaka : ..........desu ka. 

Efendi  : Kore desu ka. Bari no okashi desu. 

a. Sore wa nan 

b. Are wa nan 
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c. Sore wa ikura 

d. Are wa ikura 

Jawaban : A 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 29 0 1 0 0 

Persentase 96,7% 0% 3.3% 0% 0% 

Analisis: 

Kesalahan pada soal nomor 2 dilakukan oleh 1 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (a. Sore wa nan), sedangkan jawaban siswa adalah (c. Sore wa 

ikura). Hal ini disebabkan karena siswa tidak mengerti makna nan dan ikura. Soal 

ini bertujuan untuk mengetahui kata tanya yang digunakan untuk bertanya benda 

yaitu (~ nan desu ka).  Siswa terkecoh sehingga menjawab dengan kata tanya 

untuk bertanya harga. 

Soal no. 5 

Pemandu : Itsu Nihon e kaerimasu ka. 

Tamu   : Hatsuka ni ....... 

a.  Kimasu 

b.  Kaerimasu 

c.  Made desu 

d.  Ikimasu  

Jawaban: B 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 0 29 1 0 0 

Persentase 0% 96,7% 3,3% 0% 0% 
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Analisis: 

Kesalahan pada soal nomor 5 dilakukan oleh 1 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (b. Kaerimasu), sedangkan jawaban siswa adalah (c.Made desu). Hal 

ini disebabkan siswa tidak memahami makna kalimat dalam butir soal dan pilihan 

jawaban salah. 

Soal no. 6 

Joko   : itsu Medan e kimashita ka. 

Yamada :........................ 

a. Tsuitachi ni kimashita 

b. Sumaran kara kimashita 

c. Ashita ikimasu 

d. Hai,kimashita 

Jawaban: A

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 27 0 0 3 0 

Persentase 90% 0% 0% 10% 0% 

Analisis: 

Kesalahan pada soal nomor 6 dilakukan oleh 3 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (a. Tsuitachi ni kimashita), sedangkan jawaban siswa adalah (d. Hai, 

kimashita). Hal ini disebabkan karena siswa salah memahami kata tanya untuk 

menunjukkan waktu ( itsu ). Siswa juga sedkit terkecoh dengan kata „kimashita‟ 

yang berada di akhir kalimat. Selain itu, siswa tidak memahami pertanyaan 

dengan pertanyaan dengan jawaban hai/iie atau dengan jawaban pernyataan. 
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2. Tes melengkapi percakapan 

 Tes pada bagian ini terdapat 3 buah percakapan yang dari 14 butir soal 

dengan skor 1 untuk jawaban benar. Pada bagian ini siswa diminta untuk 

melengkapi dan menyusun kembali percakapan yang rumpang dengan pilihan 

jawaban yang telah disediakan. Percakapan dalam tes ini meliputi percakapan 

pada pelajaran 8 „Harga Barang‟ da pelajaran 9 „Jadwal Perjalanan‟. Pada 

bagian ini soal yang dijawab salah adalah soal nomor 11, 13, 14, 19, dan 20. 

Soal no. 11 

Tamu    : (7) .................. 

Pemandu  : Dore desu ka. 

Tamu    :Sore desu ka. 

Pemadu   : Kore wa (8)............desu 

Tamu    : (9)............. 

Pemandu  :100.000 rupia desu 

Tamu    :(10) ...............de ikura desu ka. 

Pemandu  : (11)..............desu. 

Pilihan jawaban: 

a. Papua no ningyou 

b. Nihon-en 

c. Ikutsu desu ka 

d. Sore wa nan desu ka 

e. 100-en 

f. Ikura desu ka 
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Opsi pilihan jawaban A B C D E F X 

∑ yang menjawab 0 0 1 0 29 0 0 

Persentase 0% 0% 3,3% 0% 6,7% 0% 0% 

Jawaban: E  

Analisis: 

 Kesalahan pada soal nomor 11 dilakukan oleh 1 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (e. 100-en), sedangkan jawaban siswa (c. Ikutsu desu ka). Hal ini 

karena siswa salah memahami pancingan jawaban pada akhir kalimat, yaitu 

(...........desu). Siswa kurang teliti dan kurang paham dengan bentuk kalimat tanya. 

Soal no.13 dan 14 

Pemandu  :Yasumi wa (12)........... 

Tamu   : Raigetsu no (13).......... 

Pemandu  : Doko e ikimasu ka. 

Tamu   : (14)................... 

Pilihan jawaban: 

a. Itsu kara desu ka 

b. Lombok e ikimasu 

c. Ryokou 

d. Nanoka kara tooka made 

Jawaban: (12). A ; (13). D ; (14). B  

Soal no 13 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 0 9 0 21 0 

Persentase 0% 30% % 70% 0% 

Jawaban: D 
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Soal no 14 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 0 21 0 9 0 

Persentase 0% 70% % 30% 0% 

Jawaban: B  

Analisis: 

 Kesalahan pada soal nomor 13 dan 14 dilakukan oleh 9 orang siswa. 

Jawaban nomor 13 yang benar adalah (d. Nanoka kara tooka made) dan jawaban 

nomor 14 yang benar adalah (b. Lombok e ikimasu). Sedangkan jawaban siswa 

terbalik antar keduanya, yaitu nomor 13 adalah b. Lombok e ikimasu, dan nomor 

14 adalah d. Nanoka kara tooka made. Hal ini disebabkan karena siswa salah 

memahami pertanyaan sebelumnya (doko), yang merupakan kata tanya tempat. 

Selain itu siswa juga belum paham artu dari ikimasu, sehingga siswa lebih fokus 

mencari arti kata tersebut daripada memahami soal secara keseluruhan. 

Soal no.19 dan 20 

Eka   : (15)..............e kimashita ka. 

Suzuki  : Ichigatsu itsuka ni (16).......... 

Eka   : (17).............. . Jogujakaruta kara (18)............... 

Suzuki   : Sumaran e ikimasu. 

Eka   : Itsu sumaran e ikimasu ka. 

Suzuki  : (19)............. 

Eka   : itsu (20).............. 

Suzuki  : Juuyokka ni kaerimasu 
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Pilihan jawaban: 

a. Sou desu ka 

b. Youka ni ikimasu 

c. Doko e ikimasu ka 

d. Itsu jogujakaruta 

e. Kimashita 

f. Bali ni ikimasu 

g. Nihon e kaerimasu ka 

Jawaban:(15). D ;(16). E ; (17). A ; (18). C ; (19). B ; (20). G  

Soal no.19 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 0 28 0 0 0 2 0 0 

Persentase 0% 93,3% 0% 0% 0% 6,7% 0% 0% 

Jawaban: B 

Analisis: 

 Kesalahan pada soal nomor 19 dilakukan oleh 2 orang siswa. Jawaban 

nomor 19 yang benar adalah (b. Youka ni ikimasu), sedangkan jawaban siswa (f. 

Bali ni ikimasu). Hal ini karena siswa sedikit terkecoh dengan pilihan jawaban 

yang hampir sama. Siswa kurang teliti tentang penggunaan partikel secara tepat 

yang sengaja dipakai untuk pengecoh jawaban, yaitu (ni).  

Soal no 20. 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 0 0 1 0 0 0 29 0 

Persentase 0% 0% 3,3% 0% 0% 0% 96,7% 0% 

Jawaban: G 
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Analisis: 

 Kesalahan pada soal nomor 20 dilakukan oleh 1 orang siswa. Jawaban 

nomor 20 yang benar adalah (g. Nihon e kaerimasu ka), sedangkan jawaban siswa 

(c. Doko e ikimasu ka). Hal ini karena siswa terkecoh jawaban Suzuki (tamu) yang 

berada di bawahnya, yaitu (Juuyokka ni kaerimasu). Siswa salah memahami 

makna (doko), yang merupakan kata tanya tempat. Selain itu siswa juga kurang 

memahami makna dan penggunaan kata kerja (ikimasu dan kaerimasu), sehingga 

siswa memilih jawaban yang hampir sejenis.  

 

4.4.2 Analisis Kesalahan pada Kelas Kontrol 

1. Tes pilihan ganda 

Pada tes bagian ini, siswa diminta untuk memilih jawaban yang benar. Tes 

ini terdiri dari 6 soal, dan mendapatkan skor 1 apabila menjawab benar. 

Percakapan dalam tes ini meliputi percakapan pada pelajaran 8 „Harga Barang‟ 

da pelajaran 9 „Jadwal Perjalanan‟. Pada bagian ini soal yang dijawab salah oleh 

siswa adalah soal nomor 3, 5, dan 6. 

Soal no.3 

Suzuki : ...................... 

Arga : 500 en gurai desu. 

a. Kore wa ikutsu desu ka 

b. Dore desu ka 

c. Sore wa nan desu ka 

d. Nihon-en de ikura desu ka 
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Jawaban : D 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 1 0 1 28 0 

Persentase 3,3% 0% 3,3% 93,4% 0% 

Analisis: 

Kesalahan pada soal nomor 3 dilakukan oleh 2 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (d. Nihon-en de ikura desu ka), sedangkan jawaban siswa adalah 

(a.kore wa ikutsu desu ka) dan (c. Sore wa nan desu ka). Siswa yang menjawab 

opsi A, disebabkan karena siswa kurang teliti dengan penggunaan kata tanya 

(ikutsu dan ikura). Sedangkan siswa yang menjawab opsi C, disebabkan siswa 

belum memahami kata tanya untuk menyakan harga (ikura), sehingga siswa 

memilih jawaban C, karena siswa menduga bahwa yang ditanyakan adalah 

ungkapan untuk bertanya nama barang. Selain itu, siswa mengira 500-en gurai 

sebagai kata benda. 

Soal no. 5  

Pemandu : Itsu Nihon e kaerimasu ka. 

Tamu   : Hatsuka ni ....... 

a.  Kimasu 

b.  Kaerimasu 

c.  Made desu 

d.  Ikimasu  

Jawaban: B 
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Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 1 23 3 3 0 

Persentase 3,3% 76,7% 10% 10 % 0% 

Analisis: 

Siswa yang menjawab opsi salah: 

- A (Kimasu) melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan ungkapan 

pertanyaan sebelumnya, yaitu (~kaerimasu ka), yang seharusnya juga dijawab 

dengan (~kaerimasu). Hal ini menandakan siswa belum paham makna dan 

penggunaan kata kerja tersebut. 

- C (Made desu). Hal ini disebabkan siswa tidak memahami makna kalimat 

dalam butir soal dan pilihan jawaban. 

- D ( Ikimasu) terdapat 3 orang. Siswa yang menjawab opsi pilihan A, siswa 

kurang memahami makna dan penggunaan kata kerja (ikimasu, kimasu, dan 

kaerimasu). Sehingga diduga siswa tertukar makna antara kata satu dengan yang 

lainnya. 

Soal no. 6 

Joko   : itsu Medan e kimashita ka. 

Yamada :........................ 

a. Tsuitachi ni kimashita 

b. Sumaran kara kimashita 

c. Ashita ikimasu 

d. Hai,kimashita 

Jawaban: A 
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Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 21 1 2 6 0 

Persentase 70% 3,3% 6,7% 20% 0% 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (Sumaran kara kimashita),  terkecoh dengan kata kerja yang sama dengan 

opsi jawaban benar (a. Tsuitachi kara kimashita). Hal ini menandakan siswa 

kurang paham dengan kata tanya yang menanyakan waktu itsu. Diduga siswa 

memakai itsu sebagai kata tanya penanda asal, yaitu doko kara, pada kata tanya 

doko kara kimashitaka. 

- C (ashita ikimasu). Hal ini disebabkan karena siswa terkecoh dengan kata kerja 

tanya untuk menanyakan waktu itsu, sehingga siswa tidak teliti dengan kata kerja 

kimashita ka di akhir kalimat, dan lebih mengacu pada jawaban yang 

berhubungan dengan waktu (ashita).  

- D (Ikimasu) terdapat 6 orang. Siswa belum memahami kalimat pertanyaan 

yang membutuhkan jawaban hai/iie, atau yang membutuhkan jawaban berupa 

kalimat. Hal ini menandakan bahwa siswa tidak memahami soal. 

 

3. Tes melengkapi percakapan 

 Tes pada bagian ini terdapat 3 buah percakapan yang dari 14 butir soal 

dengan skor 1 untuk jawaban benar. Pada bagian ini siswa diminta untuk 

melengkapi dan menyusun kembali percakapan yang rumpang dengan pilihan 

jawaban yang telah disediakan. Percakapan dalam tes ini meliputi percakapan 

pada pelajaran 8 „Harga Barang‟ da pelajaran 9 „Jadwal Perjalanan‟. Pada 
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bagian ini soal yang dijawab salah adalah soal nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, dan 20. 

Soal no. 7-11 

Tamu   : (7) .................. 

Pemandu  : Dore desu ka. 

Tamu    :Sore desu ka. 

Pemadu   : Kore wa (8)............desu 

Tamu   : (9)............. 

Pemandu  :100.000 rupia desu 

Tamu   :(10) ...............de ikura desu ka. 

Pemandu  : (11)..............desu. 

Pilihan jawaban: 

a. Papua no ningyou 

b. Nihon-en 

c. Ikutsu desu ka 

d. Sore wa nan desu ka 

e. 100-en 

f. Ikura desu ka 

Jawaban: (7).D; (8).A; (9)F.; (10).B; (11).E 

Soal no.7 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F X 

∑ yang menjawab 1 0 0 29 0 0 0 

Persentase 3,3% 0% 0% 9,7% 0% 0% 0% 

Jawaban:  
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Analisis: 

 Kesalahan pada soal nomor 7 dilakukan oleh 1 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (d. Sore wa nan desu ka), sedangkan jawaban siswa (a. Papua no 

ningyou). Hal ini karena siswa salah memahami kalimat dialog dibawahnya yaitu 

(dore desu ka) yang berati (yang mana?). Struktur kalimat tersebut adalah kalimat 

tanya, sehingga siswa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat berupa kalimat 

pernyataan. 

Soal no.8 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F X 

∑ yang menjawab 28 1 1 0 0 0 0 

Persentase 93,4% 3,3% 3,3% 0% 0% 0% 0% 

Jawaban: A 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (nihon-en), terkecoh dengan (kore wa~desu) yang mengacu pada ungkapan 

untuk menyebutkan kata benda. Selain itu siswa juga tidak paham dengan makna 

(nihon-en), yang berarti cara penyebutan dalam mata uang Jepang. 

- C (ikutsu desu ka), kurang teliti dalam memahami soal. Siswa tidak 

memperhatikan pola kalimat (kore wa~desu), yang merupakan kalimat 

pernyataan.  

a. Soal no.9 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F X 

∑ yang menjawab 0 0 1 0 0 29 0 

Persentase 0% 0% 3,3% 0% 0% 96,7% 0% 

Jawaban: F 
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Analisis: 

 Kesalahan pada soal nomor 9 dilakukan oleh 1 orang siswa. Jawaban yang 

benar adalah (f. ikura desu ka), sedangkan jawaban siswa (c. Ikutsu desu ka). Hal 

ini karena siswa salah memahami makna ungkapan tanya (ikura dan ikutsu). 

Selain itu, siswa juga terkecoh dengan struktur opsi C, yaitu berupa pola kalimat 

tanya yang lengkap seperti opsi jawaban benar (F). 

 Soal no.10 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F X 

∑ yang menjawab 0 26 0 1 3 0 0 

Persentase 0% 86,7% 0% 3,3% 10% 0% 0% 

Jawaban: B 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- D (Sore wa nan desu ka), kurang teliti dengan memahami bahwa opsi D 

merupakan pola kalimat tanya yang di butuhkan untuk melengkapi dialog. 

Sedangkan opsi D merupakan pola kalimat tanya yang lengkap, sehingga tidak 

cocok untuk melengkapi dialog tersebut. 

- E (100-en), terkecoh dengan kalimat dialog sebelumnya yang terdapat angka di 

dalamnya (100.000 rupia desu).  

Soal no.11 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F X 

∑ yang menjawab 0 2 2 0 25 1 0 

Persentase 0% 6,7% 6,7% 83,3% 0% 3,3% 0% 

Jawaban: E 
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 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (Nihon-en), melakukan kesalahan dengan kurang memahami seluruh 

percakapan, sehingga jawaban yang dimaksud tebalik atau tidak tepat. 

- C (Ikutsu desu ka), karena siswa salah memahami pancingan jawaban pada 

akhir kalimat, yaitu (............desu). Siswa kurang teliti dan kurang paham dengan 

bentuk kalimat tanya. 

- F ( Ikura desu ka), terkecoh dengan dialog sebelumnya yang terdapat ungkapan 

sama (ikura desu ka), sehingga siswa menganggap bahwa jawabanya juga sama. 

Soal no.12-14 

Pemandu  :Yasumi wa (12)........... 

Tamu   : Raigetsu no (13).......... 

Pemandu  : Doko e ikimasu ka. 

Tamu   : (14)................... 

Pilihan jawaban: 

a. Itsu kara desu ka 

b. Lombok e ikimasu 

c. Ryokou 

d. Nanoka kara tooka made 

Jawaban: (12). A ; (13). D ; (14). B  

Soal no.12 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 26 3 0 1 0 

Persentase 86,7% 10% 0% 3,3% 0% 

Jawaban: A 
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 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (Lombok e ikimasu), melakukan kesalahan dengan kurang memahami bahwa 

jawaban yang dimaksud adalah ungkapan untuk bertanya jadwal perjalanan. 

Sedangkan siswa menjawab dengan kalimat pernyataan, sehingga kurang tepat 

untuk melengkapi dialog. 

- D (Ryokou), karena siswa salah memahami makna (yasumi) pada awal kalimat, 

yang dianggap sebagai nama orang jepang. 

Soal no 13 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 1 2 4 23 0 

Persentase 3,3% 6,7% 13,3% 76,7% 0% 

Jawaban:D 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- A (Itsu kara desu ka), kurang memahami soal yang merupakan kalimat 

pernyataan (ditandai dengan desu di akhir kalimat). Selain itu, siswa kurang 

memahami makna (itsu).  

- B ( Lombok e ikimasu), terkecoh dengan jawaban no.14, sehingga jawaban dari 

dua nomor tersebut terbalik. Hal ini disebabkan karena siswa belum paham 

dengan makna  (doko) dan (ikimasu), berikut penggunaannya. 

- C (Ryokou), karena salah kurang teliti dalam memahami soal. Soal tersebut 

merupakan soal yang membutuhkan jawaban yang berupa kata atau ungkapan 

yang menunjukkan benda (ditunjukan dengan desu di akhir kalimat). Sedangkan 

jawaban yang di butuhkan bukanlah suatu kegiatan, tetapi waktu. 

 



45 
 
 

 

  
 

Soal no 14 

Opsi pilihan jawaban A B C D X 

∑ yang menjawab 1 23 4 2 0 

Persentase 3,3% 76,7% 13,3% 6,7% 0% 

Jawaban: B 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- A (Itsu kara desu ka), kurang memahami soal secara keseluruhan. Soal no. 14 

membutuhkan jawaban berupa pernyataan yang cocok dengan pertanyaan di 

atasnya (doko e ikimasu ka), yang berarti (pergi ke mana?). Sehingga jawaban 

siswa tertukar dengan jawaban no.12. 

- C (Ryokou), terkecoh dengan dialog di atasnya(doko e ikimasu ka). Selain itu, 

siswa juga kurang memperhatikan kata tanya yang merupakan ungkapan kata 

kerja (ikimasu ka), yang seharusnya dijawab dengan pola kalimat pernyataan 

dengan kata kerja yang sama (ikimasu). 

- D (Ryokou), terkecoh dengan jawaban no.1, sehingga jawaban dari dua nomor 

tersebut terbalik. Hal ini disebabkan karena siswa belum paham dengan makna  

(doko) dan (ikimasu), berikut penggunaannya. 

Soal no.15- 20 

Eka   : (15)..............e kimashita ka. 

Suzuki  : Ichigatsu itsuka ni (16).......... 

Eka   : (17).............. .  

   Jogujakaruta kara (18)............... 

Suzuki   : Sumaran e ikimasu. 
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Eka   : Itsu sumaran e ikimasu ka. 

Suzuki  : (19)............. 

Eka   : itsu (20).............. 

Suzuki  : Juuyokka ni kaerimasu 

Pilihan jawaban: 

a. Sou desu ka 

b. Youka ni ikimasu 

c. Doko e ikimasu ka 

d. Itsu jogujakaruta 

e. Kimashita 

f. Bali ni ikimasu 

g. Nihon e kaerimasu ka 

Jawaban:(15). D ;(16). E ; (17). A ; (18). C ; (19). B ; (20). G  

Soal no 16 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 0 1 3 0 24 2 0 0 

Persentase 0% 3,3% 10% 0% 80% 6,7% 0% 0% 

Jawaban: E 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (Youka ni ikimasu), tidak teliti dengan ungkapan sebelumnya (Ichigatsu 

itsuka ni.... ) yang menunjukkan tanggal. Sehingga siswa diprediksikan 

terpancing oleh opsi B, yang juga menunjukkan tanggal. 
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- C ( Doko e ikimasu ka), terdapat 3 orang. Siswa terkecoh dengan dialog di 

bawahnya yang menunjukkan kata tempat (Jogujakaruta), sehingga siswa 

menjawab dengan opsi C, yang terdapat kata tanya tempat (doko). 

- F (Bali ni ikimasu ), siswa kurang teliti dalam menjawab soal, sehingga 

terkecoh dengan kata kerja (ikimasu) yang terdapat pada akhir kalimat, sehingga 

siswa cenderung mencari jawaban yang juga terdapat kata kerja yang sama . 

Soal no 17 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 18 1 7 0 1 2 1 0 

Persentase 60% 3,3% 23,3% 0% 3,3% 6,7% 3,3% 0% 

Jawaban: A 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (Youka ni ikimasu), terkecoh dengan ungkapan sebelumnya (Jogujakaruta 

kara ) yang yang juga bisa untuk menunjukkan tanggal. Sehingga siswa siswa 

yang kurang teliti terpancing dengan opsi B, yang juga menunjukkan tanggal 

- C (Doko e ikimasu ka), terdapat 7 orang. Pada soal ini bertujuan untuk 

mengetahui ungkapan yang menunjukkan kepahaman (sou desu ka). Siswa 

terkecoh dengan dialog di bawahnya yang menunjukkan kata tempat 

(Jogujakaruta), sehingga siswa menjawab dengan opsi plihan C, yang terdapat 

kata tanya tempat (doko). 

- E (Kimashita), kurang memahami keseluruhan soal sehingga terpengaruh 

dengan (~kimashita ka) yang berada di atasnya. 
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- F (Bali ni ikimasu ), siswa kurang teliti dalam menjawab soal, sehingga 

terkecoh dengan dialog Suzuki (tamu), yang pada akhir sialog berikutnya terdapat 

kata kerja (ikimasu), sehingga siswa cenderung mencari jawaban yang juga 

terdapat kata kerja yang sama. 

- G (Nihon e kaerimasu ka), kurang memahami makna kara kerja kaerimasu, 

sehingga salah dalam penggunaanya. Selain itu, opsi G merupakan pola kalimat 

pertanyaan, dan dialog berikutnya adalah kalimat pernyataan. 

Soal no 18 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 6 0 19 0 4 0 1 0 

Persentase 20% 0% 63,4% 0% 13,3% 0% 3,3% 0% 

Jawaban: C 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- A (sou desu ka), terdapat 6 orang. Siswa kurang paham dengan makna dari 

ungkapan tersebut, yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan kepahaman. 

Selain itu, partikel ~ka, pada ungkapan tersebut dianggap sebagai ungkapan untuk 

bertanya, sehingga siswa yang melihat dialog di bawahnya yang berupa 

pernyataan (Sumaran e ikimasu), memilih opsi A. 

- E (Kimashita), kurang memahami makna kata kerja tersebut. Sehingga 

penggunaannya juga kurang tepat untuk menjawab pertanyaan. 

- G (Nihon e kaerimasu ka), sama seperti siswa yang menjawab opsi E, kurang 

memahami makna kara kerja kaerimasu, sehingga salah dalam penggunaanya. 
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Selain itu, opsi G merupakan pola kalimat pertanyaan, dan dialog berikutnya 

adalah kalimat pernyataan. 

Soal no.19 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 3 24 0 0 0 3 0 0 

Persentase 10% 80% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 

Jawaban: B 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- A (sou desu ka), terdapat 3 orang. Siswa kurang paham dengan makana 

ungkapan tersebut, sehingga siswa kurang tepat dalam penggunaannya untuk 

menjawab soal. 

- F (Bali ni ikimasu ), terkecoh dengan kata kerja (ikimasu) yang terdapat pada 

dialog sebelumnya, sehingga siswa cenderung mencari jawaban yang ada kata 

kerja yang sama, yaitu ikimasu. 

Soal no 20. 

Opsi pilihan jawaban A B C D E F G X 

∑ yang menjawab 0 5 1 0 0 3 21 0 

Persentase 0% 16,7% 3,3% 0% 0% 3,3% 70% 0% 

Jawaban: G 

Analisis: 

 Siswa yang menjawab opsi salah: 

- B (Youka ni ikimasu), terdapat 5 orang. Siswa terkecoh dengan kata tanya (itsu) 

pada awal kalimat yang menyatakan waktu. Sehingga siswa cenderung mencari 

jawaban yang menunjukkan waktu untuk melengkapi soal tersebut. 
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- C (Doko e ikimasu ka), kurang memahami makna kata kerja ikimasu, sehingga 

kurang tepat dalam memahami dan menjawab soal. 

- F (Bali ni ikimasu ), siswa kurang teliti dalam menjawab soal, sehingga 

terkecoh pola kalimat tersebut. Siswa cenderung memasukkan pola kalimat yang 

dirasa pas untuk diucapkan, sehingga jawaban kurang tepat. 

Dari analisis kesalahan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan 

menjawab lebih banyak dilakukan oleh kelas kontrol daripada kelas eksperimen. 

Ini dikarenakan pada kelas eksperimen diberiperlakuan menggunakan media 

Random Clue Card. Media tersebut dapat membantu siswa dalam memancing 

siswa untuk mengingat percakapan yang dimaksud. Kesalahan yang dilakukan 

pada kelas kontrol disebabkan pada saat menjawab siswa kurang teliti dalam 

memahami soal dan kerap terkecoh dengan pembeda soal ataupun arti kosakata. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nilai kelas eksperimen 95,5 sedangkan 

kelas kontrol adalah 84,5. Jadi nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa kebanyakan karena 

kurang teliti dalam menjawab soal, dan terkecoh dengan pembeda soal maupun 

makna kata yang hampir sama. 

Dari perhitungan dengan rumus T tes diperoleh t hitung = 3,87, sedangkan t 

tabel 58 (diambil dari db= (n1+n2)-2) = 2,28. Karena t hitung lebih besar daripada 

t tabel, maka  hipotesis “Efektivitas Random Clue Card untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara pada Siswa Jurusan” diterima. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulakn bahwa media Random Clue Card 

efektif untuk meningkatkan penguasaan percakapan antara turis dan pemandu 

pada siswa kelas X Jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) di SMK Negeri 2 

Semarang.  

 Meskipun media Random Clue Card efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara pada kelas eksperimen, namun masih terdapat kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam menjawab soal. Kesalahan siswa tersebut 

dianalisis faktor-faktor penyebabnya, dengan hasil sebagai berikut:   
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a.  Kesalahan Kosakata 

Dari 27 kesalahan yang dilakukan siswa, terdapat  88,9% kesalahan  dalam 

menjawab soal yang berkaitan dengan kosakata. 

Contoh:  Soal no. 6 

Joko: itsu Medan e kimashita ka. 

Yamada: ................... 

Jawaban yang benar adalah Tsuitachi ni kimashita, sedangkan kebanyakan 

siswa yang menjawab Ashita ikimasu. Disebabkan karena siswa kurang paham 

dengan arti kosakata kimashita dan ikimasu. 

 

b. Kesalahan Makna Kalimat 

Dari 27 kesalahan yang dilakukan siswa, terdapat  11,1% kesalahan  dalam 

menjawab soal yang berkaitan dengan kesalahan makna kalimat. 

Contoh: Soal no. 5 

Pemandu : Itsu Nihon e kaerimasu ka. 

Tamu : Hatsuka ni ....... 

Jawaban yang benar adalah Kaerimasu, sedangkan kebanyakan siswa yang 

menjawab Made desu. Disebabkan karena siswa tidak mengerti makna kalimat 

pertanyaan, dan terdapat kata itsu, yang merupakan kata tanya waktu sehingga 

siswa menganggap bahwa jawaban pertanyaan tersebut berhubungan dengan 

jangka waktu. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Percakapan antara turis dan pemandu dalam bahasa Jepang sangatlah penting 

dalam kepariwisataan terutama pada siswa jurusan SMK. Oleh karena itu, 

bagi siswa dianjurkan untuk meningkatkan penguasaan berbicara. 

2. Dalam pembelajaran percakapan, terutama bahasa asing seperti bahasa 

Jepang, guru sebaiknya menggunakan media Random Clue Card, agar isi 

percakapan yang disampaikan mudah dipahami oleh siswa, dan siswa lebih 

tertarik dengan pembelajaran yang variatif.  

3. Dalam penelitian ini terdapat kekurangan yaitu, rata-rata kelas kontrol dan 

kelas eksperimen yang tinggi, oleh karena itu bagi peneliti lanjutan yang 

mengadakan penelitian sejenis, disamping mengamati kelas kontrol juga 

harus mengamati kelas eksperimen. Selain itu dapat menggunakan penelitian 

ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian sejenis dengan media 

yang berbeda. 
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LAMPIRAN 2 

Pelajaran 8 –Harga Barang  “Ikura desu ka” 

Mari Kita Coba ( halaman 55) 

1.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

( … ) 
 

BERTANYA 

HARGA 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

NAMA BARANG 

BATIK SOLO 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

NAMA BARANG 

PATUNG BALI 

( … ) 
 

BERTANYA 

NAMA BARANG 

 

 ( … ) 
 

BERTANYA 

NAMA BARANG 

 

 

( … ) 
 

MENYEBUTKAN 

NAMA BARANG 

KOPI SUMATRA 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( … ) 
 

BERTANYA 

NAMA BARANG 

 

 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

NAMA BARANG 

KAOS JOGJAKARTA 

 

 ( … ) 
 

BERTANYA 

HARGA 
 

( … ) 
 

MENYEBUTKAN 

HARGA DALAM YEN  

¥600 

( … ) 
 

BERTANYA 

HARGA DALAM 

YEN 

 

( … ) 
 

MENYEBUTKAN 

HARGA 

Rp. 50.000 
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( … ) 
 

BERTANYA 

NAMA BARANG 

 

 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

NAMA BARANG 

BONEKA PAPUA 

 

 ( … ) 
 

BERTANYA 

HARGA 
 

( … ) 
 

MENYEBUTKAN HARGA 

DALAM YEN  

¥1000 

( … ) 
 

BERTANYA 

HARGA DALAM 

YEN 

 

( … ) 
 

MENYEBUTKAN 

HARGA 

Rp. 100.000 
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Pelajaran 9 –Jadwal Perjalanan “Ryoukou wa itsu kara desuka” 

Mari Kita Coba ( halaman 66,  no.3) 

1.  

 

 

 

 

 

  

( … ) 

BERTANYA 

JADWAL 

( … ) 

MEMASTIKAN 

TANGGAL 

5 MEI-6 JUNI 

 

( … ) 

MEMASTIKAN 

TANGGAL 

17 JANUARI-14 FEBRUARI 

( … ) 

BERTANYA 

JADWAL 

 

( … ) 

BERTANYA 

JADWAL 

 

( … ) 

MEMASTIKAN 

TANGGAL 

30 NOVEMBER-3 DESEMBER 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

( … ) 

BERTANYA 

TANGGAL 

KEDATANGAN 

JAKARTA 

 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TANGGAL 

KEDATANGAN 

1 AGUSTUS 

 

( … ) 

BERTANYA 

TUJUAN 

SELANJUTNYA 
 

( … ) 

BERTANYA 

TANGGAL 

KEPULANGAN 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TANGGAL 

KEBERANGKATAN 

KEDUA  
6 AGUSTUS 

 

30 NOVEMBER-3 DESEMBER 

 

( … ) 

BERTANYA TANGGAL 

KEBERANGKATAN 

KETUJUAN KEDUA 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TUJUAN 

SELANJUTNYA 

BALI 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TANGGAL 

KEPULANGAN 

10 AGUSTUS 
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( … ) 

BERTANYA 

TANGGAL 

KEDATANGAN 

JOGJAKARTA 

 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TANGGAL 

KEDATANGAN 

11 JANUARI 

 

( … ) 

BERTANYA 

TUJUAN 

SELANJUTNYA 
 

( … ) 

BERTANYA 

TANGGAL 

KEPULANGAN 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TANGGAL 

KEBERANGKATAN 

KEDUA  
14 JANUARI 

 

30 NOVEMBER-3 DESEMBER 

 

( … ) 

BERTANYA TANGGAL 

KEBERANGKATAN 

KETUJUAN KEDUA 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TUJUAN 

SELANJUTNYA 

SEMARANG 

 

( … ) 

MENYEBUTKAN 

TANGGAL 

KEPULANGAN 

17 JANUARI 
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LAMPIRAN 3 

A. Pilihlah jawaban yang dapat melengkapi percakapan berikut dengan tepat ! 

 

1. Tamu : Kono boushi wa …….. 

Pemandu : 15,000 rupia desu. 

a. Nanban desu ka. 

b. Ikutsu desu ka 

c. Ikura desu ka 

d. Nan desu ka 

 

2. Tanaka  : ..............  desu ka. 

Efendi  : Kore desu ka. Bari no okashi desu. 

a. Sore wa nan 

b. Are wa nan 

c. Sore wa ikura  

d. Are wa ikura 

 

3. Suzuki  : …………….. 

Arga   : 500 en gurai desu. 

a. Kore wa ikutsu desu ka 

b. Dore desu ka 

c. Sore wa nan desu ka 

d. Nihon-en de ikura desu ka

 

4. Pemandu : Ryokou wa ……….. desu ka. 

Tamu : Raigetsu no muika kara tooka made desu. 

a. Nannen 

b. Itsu  

c. Itsu kara 

d. Nannen  

 

5. Pemandu  : Itsu Nihon e kaerimasu ka. 

Tamu  : Hatsuka ni ………… 

a. Kimasu 

b. Kaerimasu  

c. Made desu 

d. Ikimasu 

 

6. Joko  : Itsu Medan e kimashita ka. 

Yamada : ……………………… 

a. Tsuitachi ni kimashita 

b. Sumaran kara  kimashita 

c. Ashita ikimasu 

d. Hai, kimashita  

INTRUMEN PENELITIAN 

KELAS X UPW 

2012/2013 

SMK NEGERI 2 SEMARANG 

Nama: 

No. Absen: 

Kelas: 
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B. Lengkapilah percakaan di bawah ini dengan pilihan yang telah disediakan !  

1. Tamu  : (1)……D………….. 

Pemandu  : Dore desu ka. 

Tamu  : Sore desu. 

Pemandu  : Kore wa (2)………A…….desu. 

Tamu  : (3)……F…….. 

Pemandu  : 100,000 rupia desu. 

Tamu  : (4)………B…… de ikura desu ka. 

Pemandu  : (5)………E……..desu. 

 

2. Pemandu  : Yasumi wa (1)…A……. 

Tamu  : Raigetsu no (2)………D……desu. 

Pemandu  : Doko e ikimasu ka. 

Tamu   : (3)……B……… 

  

 

3. Eka  : (1) ……D………e kimashita ka. 

Suzuki   : Ichigatsu itsuka ni (2)…E….. 

Eka  : (3)…A….  

   Jogujakaruta kara (4)…C…. 

Suzuki  : Sumaran e ikimasu 

Eka  :  Itsu Sumaran e ikimasu ka. 

Suzuki  : (5)……B…….. 

Eka  : Itsu (6)……G…….. 

Suzuki  : Juuyokka ni kaerimasu. 

 

a. Papua no ningyou 

b. Nihon-en  

c. Ikutsu desu ka  

d. Sore wa nan desu ka 

e. 100-en  

f. Ikura desu ka  

 

a. Itsu kara desu ka 
b. Lombok e ikimasu 
c. Ryokou  
d. Nanoka kara tooka made 

a. Sou desu ka 

b. Youka ni ikimasu 

c. Doko e ikimasu ka 

d. Itsu Jogujakarta 

e. Kimashita  

f. Bali ni ikimasu 

g. Nihon e kaerimasu ka  



 
 

 
 

 

LAMPIRAN 4 

Perhitungan Reliabilitas Menggunakan Rumus KR 20 

 

NO 
BUTIR SOAL 

X X² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

UC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 

UC 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 

UC 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 

UC 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 324 

UC 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 

UC 6 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 256 

UC 7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 100 

UC 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 289 

UC 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 289 

UC 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 14 196 

UC 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17 289 

UC 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17 289 

UC 

13 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 81 

UC 

14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 15 225 

UC 

15 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 196 

∑ 14 13 14 7 12 8 14 14 15 13 14 10 13 14 12 11 9 13 10 12 242 4056 

p 0,93 0,87 0,93 0,47 0,8 0,53 0,93 0,93 1 0,87 0,93 0,67 0,87 0,93 0,8 0,73 0,6 0,87 0,67 0,8 

 

  

q 0,07 0,13 0,07 0,53 0,2 0,47 0,07 0,07 0 0,13 0,07 0,33 0,13 0,07 0,2 0,27 0,4 0,13 0,33 0,2     



 
 

 
 

p.q 0,06 0,12 0,06 0,25 0,16 0,25 0,06 0,06 0 0,12 0,06 0,22 0,12 0,06 0,16 0,2 0,24 0,12 0,22 0,16 2,69   



 
 

 

Perhitungan Reliabilitas Menggunakan Rumus KR 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rtabel : 0,623 

r hitung lebih besar dari r tabel, maka soal yang diujicobakan reliabel.  



 
 

 
 

 

LAMPIRAN 5 

Rencana Pengajaran 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Jepang 

Sekolah  : SMK Negeri 2 Semarang 



 
 

 
 

Tanggal    : 9 Mei 2013 JP             : 1-3 

Kelas        : X UPW Waktu      : 3 X 40 menit 

Pelajaran  : 8. Harga Barang “Ikura desu ka” Kegiatan  : -   Membaca kosakata dan kalimat 

- Berbicara 

Target membaca: 

- Siswa dapat menyebutkan nama dan harga barang dengan tepat.  

- Siswa dapat menyebutkan kata tunjuk. 

 

Target berbicara: 

- Siswa dapat menirukan bunyi huruf, kata,frasa dan kalimat dengan intonasi yang 

tepat. 

- Siswa dapat melakukan percakapan tentang nama dan harga barang. 

 

Alur/menit Isi Pembelajaran Alat bantu 

Pengantar 

(5 menit) 

1. Guru memotivasi siswa dan membangkitkan ingatan yang 

berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. 

 Guru bertanya kepada siswa tentang nama-nama souvenir apa saja 

yang biasa dijual di tempat wisata. 

 Guru bertanya pada tentang bagai mana bertanya dan menyebutkan 

harga barang dalam bahasa Indonesia. 

2. Guru menerangkan target hari ini 

 Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan 

dipelajari hari ini yaitu tentang menyebutkan harga barang. 

 

Pengenalan 

kosakata, 

pola kalimat 

dan latihan 

dasar 

(80 menit) 

1. Kosakata 

a. Pengulangan ： Guru menyuruh siswa untuk latihan membaca 

angka 100-1,000,000 secara acak dalam bahasa Jepang. Sesekali 

siswa ditanyai secara klasikal-kelompok-indiviadual 

b. Guru memberikan kosakata baru yang akan pelajari hari ini. 

 Guru memberikan contoh menyebutkan nama barang dalam bahasa 

Jepang, dan harga barang dengan menggunakan mata uang Jepang. 

Siswa menirukan secara klasikal-kelompok-individual. 

Contoh:   

- nama barang (T-syatsu, koohii, ningyou, batikku, kaban, kibori, 

shirubaa, boushi, okashii.) 

- harga barang (sen, nisen, sanzen, gosen, dan lain lain) 

 Guru menjelaskan pengucapan dan penggunaan kata tunjuk 

(kore/sore/are) 

     Kata tanya =  ikura desu ka, kore/sore/are wan an desuka 

. 

2. Pola kalimat 

Kertas 

gambar, 

papan 

tulis, 

media 

Random 

Clue Card 



 
 

 
 

K.B. (tempat) no K.B (oleh-oleh) desu 

 Guru  menjelaskan pola kalimat dengan menggunakan kosakata 

yang diberikan. 

Contoh: Suraweshi no okashi desu 

              Sumatora no koohii desu 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 Guru menjelaskan perluasan pola kalimatnya dengan 

menambahkan kara tunjuk. 

 

Kore/sore/are wa K.B (oleh-oleh)/ K.B (harga barang) desu. 

 Guru menjelaskan pola kalimat dengan penggunaan kata tunjuk 

secara tepat. 

Contoh: Kore wa Bari no kibori desu 

              Kore wa 2,000 rupia desu 

Kata tanya: ikura desu ka. 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 Guru menjelaskan pola kalimat gabungan untuk menyebutkan 

harga barang secara lengkap. 

 

Kono/ sono/ ano K.B wa K.B (harga) desu 

Contoh: Kono kaban wa 45,000 rupia desu. 

Kata tanya: ikura desu ka. 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 Guru  menjelaskan pola dengan menggunakan „gurai‟, untuk 

menyebutkan ungkapan yang menyebutkan perkiraan harga 

barang dalam mata uang Jepang 

K.B (harga) gurai 

Contoh: kono kibori wa Nihon-en de 9000 en gurai desu 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 Guru menyuruh beberapa orang siswa untuk mempraktekan 

percakapan yang sesuai dengan pola kalimat yang telah diajarkan. 

Latihan 

penerapan 

(30 menit) 

Kegiatan  

a. Pra kegiatan 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu melakukan 

latihan percakapan yang ada di buku (Mari Kita Coba, Indonesia e 

youkoso: 55). 

 Guru menyuruh siswa untuk menutup buku dan menjelaskan media 

yang akan digunakan yaitu Random Clue Card. 

 Untuk melatih ingatan siswa, tulisan percakapan di papan tulis 

Papan 

tulis, 

media 

Random 

Clue Card 



 
 

 
 

  

dihapus sedikit demi sedikit, sampai siswa benar-benar hafal. 

 Guru menunjukan salah satu siswa, dan mendemonstrasikan 

percakapan tersebut. 

 

b. Kegiatan 

 Siswa melakukan kegiatan menyusun kartu yang telah diacak 

sebelumnya dengan teman sebangku. 

 Guru memberi motivasi siswa agar  mau mempraktekan 

percakapan dengan petunjuk yang telah tersedia. Motivasi tersebut 

berupa siapa yang paling cepat menyusun kartu dengan tepat dan 

mempraktekan di depan kelas, maka kelompok itulah yang 

menang. 

 Guru memperhatikan siswa, mengawasi, mendengarkan, dan 

mengamati proses kegiatan, kemudian mencatat jika ada kesalahan 

yang dilakukan siswa. 

 

c. Pasca kegiatan 

  Guru mengontrol suasana kelas dengan mengkondisikan kelas 

menjadi tenang. 

 Guru mengevaluasi kegiatan wawancara siswa jika ada kesalahan 

yang terjadi dalam proses mempraktekan percakapan. 

 Guru member masukan dan memperbaiki kesalahan siswa atau 

menjelaskan pertnyaan siswa yang muncul saat kegiatan( jika ada).  

 Guru menyakan kembali hasil kegiatan yang telah dilakukan 

dengan media Random Clue Card. 

 

Penutup  

(5 menit) 

 Guru mengulangi dan menyimpulkan pokok bahasan yang telah 

dipelajari hari ini. 

 Guru memastikan bahwa siswa sudah benar-benar mengerti materi 

yang telah diajarkan hari ini, dengan bertanya bagaimana cara 

menyebutkan harga. 

 Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

 



 
 

 
 

 Rencana Pengajaran 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jepang 

Sekolah  : SMK Negeri 2 Semarang 

Tanggal    : 16 Mei 2013 JP             : 1-3 

Kelas        : X UPW Waktu      : 3 X 40 menit 

Pelajaran  : 9. Jadwal Perjalanan “Ryokou wa 

itsu kara desu ka” 

Kegiatan  : -   Membaca kosakata dan kalimat 

- Berbicara 

Target membaca: 

- Siswa dapat menyebutkan nama dan harga barang dengan tepat.  

- Siswa dapat menyebutkan kata tunjuk. 

 

Target berbicara: 

- Siswa dapat menirukan bunyi huruf, kata,frasa dan kalimat dengan intonasi yang 

tepat. 

- Siswa dapat melakukan percakapan tentang nama dan harga barang. 

 

Alur/menit Isi Pembelajaran Alat bantu 

Pengantar 

(5 menit) 

3. Guru memotivasi siswa dan membangkitkan ingatan yang 

berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. 

 Guru bertanya kepada  bagaimana menyebutkan tanggal dalam 

bahasa Indonesia termasuk urutan penyebutannya . 

 Guru bertanya pada siswa  bagaimana menyebutkan jangka waktu 

suatu perjalanan dalam bahasa Indonesia. 

4. Guru menerangkan target hari ini 

 Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan 

dipelajari hari ini yaitu tentang menyebutkan jadawal perjalanan. 

 

Pengenalan 

kosakata, 

pola kalimat 

dan latihan 

dasar 

(80 menit) 

3. Kosakata 

c. Pengulangan：bilangan 1-31 dalam bahasa Jepang. Sesekali siswa 

ditanyai secara klasikal-kelompok-indiviadual 

d. Guru memberikan kosakata baru yang akan pelajari hari ini. 

- Menyebutkan bulan dan tanggal 

 Nannen, ~nen. 

 Nangatsu, ichigatsu,nigatsu….juunigatsu (bilangan istimewa 

4,7,9). 

 Nannichi,  tsuitachi, futsuka, mikka…sanjuuichinichi (bilangan 

istimewa: 14,19,20,24,27,29,31) 

- Kosakata keterangan waktu : 

 Hari: ototoi, kinou, kyou, ashita, asatte 

Kalender, 

papan 

tulis, buku 

ajar, 

media 

Random 

Clue Card 



 
 

 
 

 Minggu : senshuu, konshuu, raishuu 

 Bulan: sengetsu, kongetsu, raigetsu 

 Tahun: kyonen, kotoshi, rainen 

Guru menjelaskan makna kosakata baru dan melatih sanpai hafal 

dengan menggunakan kalender. Guru  menyuruh siswa untuk 

mengulang kosakata secara klasikal – kelompok – individu. 

 

4. Pola kalimat 

Kyou wa (bulan+tanggal) desu 

 Guru  menjelaskan pola kalimat dengan menggunakan kosakata 

yang diberikan. 

Contoh: Kyou wa ichigatsu juunichi desu 

 Guru menjelaskan pola kalimat bentuk negatif dari pola kalimat di 

atas 

KB  wa  KB  dewa arimasen 

 Guru  menjelaskan pola kalimat dengan menggunakan kosakata 

yang diberikan. 

Contoh: Kyou wa muika dewa arimasen. 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 Guru menjelaskan perluasan bentuk lampau da lampau negatif dari  

pola kalimat di atas. 

KB  wa KB deshita / dewa arimasendeshita 

 Guru  menjelaskan pola kalimat dengan menggunakan kosakata 

yang diberikan. 

Contoh: Kinou wa itsuka deshita. 

              Sengetsuwa ggatsu dewa arimasen. 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 

KB(waktu)  kara  KB(waktu)  made desu 

 Guru menjelaskan pola kalimat dengan penggunaan kata tunjuk 

secara tepat. 

Contoh: Ryokou wa gogatsu mikka kara nanoka made desu. 

Kata tanya: itsu kara itsu made desu ka. 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 

KB (tujuan) e KK 

 Guru menjelaskan pola kalimat gabungan untuk menyebutkan 

tempat tujuan. Sebelumnya menjelaskan makna ikimasu, kimasu, 

dan kaerimasu. 

 Kata tanya: doko e ikimasu ka  

 



 
 

 
 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 

 Guru  menjelaskan pola perluasan untuk menyebutkan waktu dan 

tempat tujuan untuk waktu sekarang atau waktu yang akan datang 

dank kala lampau baik dalam bentu posotif maupun negatif. 

K.B (waktu) / K.B (tahun/ bulan.tanggal) ni   

Contoh: juugatsu no mikka ni jakaruta e ikimasu. 

             Kinou jakaruta e ikimashita. 

 Kata tanya: itsu kimasu/ kimashita/ ikimasu/ ikimashita/ 

kaerimasu/ kaerimashita. 

NB: menjelaskan pemakaian partikel „ni‟ 

 Latihan dilakukan secara klasikal-kelompok-individual 

 Guru menyuruh beberapa orang siswa untuk mempraktekan 

percakapan yang sesuai dengan pola kalimat yang telah diajarkan. 

Latihan 

penerapan 

(30 menit) 

Kegiatan  

d. Pra kegiatan 

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan yaitu melakukan 

latihan percakapan yang ada di buku (Mari Kita Coba, Indonesia e 

youkoso: 66). 

 Guru menyuruh siswa untuk menutup buku dan menjelaskan media 

yang akan digunakan yaitu Random Clue Card. 

 Untuk melatih ingatan siswa, tulisan percakapan di papan tulis 

dihapus sedikit demi sedikit, sampai siswa benar-benar hafal. 

 Guru menunjukan salah satu siswa, dan mendemonstrasikan 

percakapan tersebut. 

 

e. Kegiatan 

 Siswa melakukan kegiatan menyusun kartu yang telah diacak 

sebelumnya dengan teman sebangku. 

 Guru memberi motivasi siswa agar  mau mempraktekan 

percakapan dengan petunjuk yang telah tersedia. Motivasi tersebut 

berupa siapa yang paling cepat menyusun kartu dengan tepat dan 

mempraktekan di depan kelas, maka kelompok itulah yang 

menang. 

 Guru memperhatikan siswa, mengawasi, mendengarkan, dan 

mengamati proses kegiatan, kemudian mencatat jika ada kesalahan 

yang dilakukan siswa. 

 

f. Pasca kegiatan 

Papan 

tulis, 

media 

Random 

Clue Card 



 
 

 
 

  

 

 

  Guru mengontrol suasana kelas dengan mengkondisikan kelas 

menjadi tenang. 

 Guru mengevaluasi kegiatan wawancara siswa jika ada kesalahan 

yang terjadi dalam proses mempraktekan percakapan. 

 Guru member masukan dan memperbaiki kesalahan siswa atau 

menjelaskan pertnyaan siswa yang muncul saat kegiatan( jika ada).  

 Guru menyakan kembali hasil kegiatan yang telah dilakukan 

dengan media Random Clue Card. 

 

Penutup  

(5 menit) 

 Guru mengulangi dan menyimpulkan pokok bahasan yang telah 

dipelajari hari ini. 

 Guru memastikan bahwa siswa sudah benar-benar mengerti materi 

yang telah diajarkan hari ini, dengan bertanya pada siswa 

bagaimana cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang dan 

menyebutkan jadwal perjalanan. 

 Guru menyampaikan tema pelajaran yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

 



 
 

 
 

 

LAMPIRAN 6 

Perhitungan Hasil T-test 

 

NO RESPONDEN X x x² 

 

RESPONDEN Y y y² 

1 UP 1 100 4,5 20,25 

 

UP 5 100 15,5 240,25 

2 UP 3 100 4,5 20,25 

 

UP 9 100 15,5 240,25 

3 UP 6 100 4,5 20,25 

 

UP 13 100 15,5 240,25 

4 UP 10 100 4,5 20,25 

 

UP 17 100 15,5 240,25 

5 UP 13 100 4,5 20,25 

 

UP 18 100 15,5 240,25 

6 UP 14 100 4,5 20,25 

 

UP 20 100 15,5 240,25 

7 UP 17 100 4,5 20,25 

 

UP 21 100 15,5 240,25 

8 UP 18 100 4,5 20,25 

 

UP 22 100 15,5 240,25 

9 UP 19 100 4,5 20,25 

 

UP 29 100 15,5 240,25 

10 UP 20 100 4,5 20,25 

 

UP 23 95 10,5 110,25 

11 UP 22 100 4,5 20,25 

 

UP 27 95 10,5 110,25 

12 UP 27 100 4,5 20,25 

 

UP 6 90 5,5 30,25 

13 UP 28 100 4,5 20,25 

 

UP 10 90 5,5 30,25 

14 UP 30 100 4,5 20,25 

 

UP 14 90 5,5 30,25 

15 UP 4 95 -0,5 0,25 

 

UP 20 90 5,5 30,25 

16 UP 5 95 -0,5 0,25 

 

UP 1 85 0,5 0,25 

17 UP 7 95 -0,5 0,25 

 

UP 7 85 0,5 0,25 

18 UP 9 95 -0,5 0,25 

 

UP 8 85 0,5 0,25 

19 UP 12 95 -0,5 0,25 

 

UP 12 85 0,5 0,25 

20 UP 15 95 -0,5 0,25 

 

UP 15 85 0,5 0,25 

21 UP 21 95 -0,5 0,25 

 

UP 24 75 -9,5 90,25 

22 UP 2 90 -5,5 30,25 

 

UP 25 75 -9,5 90,25 

23 UP 16 90 -5,5 30,25 

 

UP 4 70 -14,5 210,25 

24 UP 23 90 -5,5 30,25 

 

UP 11 70 -14,5 210,25 

25 UP 24 90 -5,5 30,25 

 

UP 16 70 -14,5 210,25 

26 UP 25 90 -5,5 30,25 

 

UP 2 65 -19,5 380,25 

27 UP 26 90 -5,5 30,25 

 

UP 28 65 -19,5 380,25 

28 UP 29 90 -5,5 30,25 

 

UP 30 60 -24,5 600,25 

29 UP 8 85 -10,5 110,25 

 

UP 3 55 -29,5 870,25 

30 UP 11 85 -10,5 110,25 

 

UP 26 55 -29,5 870,25 

∑ 
 

2865 0 717,5 

 
 

2535 0 6417,5 

Rata-rata kelas eksperimen :  :   : 95,5 



 
 

 
 

Rata-rata kelas kontrol :  :   : 84,5 

 

Langkah-Langkah Perhitungan Keekfetifan Media dengan T-tes 

Langkah-Langkah Kelas Eksperimen (x) Kelas Kontrol (y) 

1. Rumus 

untuk 

menghitun

g Standar 

Deviasi. 

Sd-x :  

:  

:  

             :  

 Sd-y :  

:  

:  

             :  

2. Rumus untuk 

menghitung rata-

rata standar 

error. 

SEM-x:  

:  

:  

             :  

SEM-y:  

:  

:  

             :  

SEM x-y:   

 :  

 :  

 :2,84 

3. Rumus untuk 

menghitung 

keekfetifan 

media (T-tes). 

 

t :  

  :  

  :  

  :  

db : (n1+n2)-2 

 : (30+30)-2 

 : 60-2 

 : 58 

r tabel: 2,68 

r hitung lebih besar dari r tabel, maka hipotesis kerja diterima. 


